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Sammanfattning 

Tidigare forskningsresultat visar att intressekonflikter mellan ett områdes olika 

markanvändare kan uppstå. Turistisk infrastruktur och nyttjandet av ett markområde för 

friluftsliv kan innebära negativa effekter för andra markanvändare, till exempel rennäringen. 

Uppsatsen syftar till att undersöka om och hur friluftsliv påverkar rennäringen utifrån 

renskötarnas perspektiv. Resultatet grundar sig på intervjuer med fem personer med nära 

koppling till renskötsel i södra Jämtlandsfjällen. Studien visar att friluftsliv påverkar 

rennäringen negativt då besökare och infrastruktur stör renar samt när betesmarker omformas 

och minskas. Studien visar också hur negativa effekter kan minskas. Med större kunskap om 

områdets markanvändare, deras förutsättningar och behov kan arbete för långsiktig hållbar 

utveckling gynnas.  

 

Nyckelord: markanvändning, rennäring, friluftsliv 
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1. Inledning 

“För 20 år sedan hade det [friluftslivet] ökat så mycket att jag inte trodde att det skulle kunna 

bli mer. Sedan dess har det exploderat.” (Fundin, 2015, 7 maj). Handölsdalens sameby i 

södra Jämtlandsfjällen vill under fyra veckor i kalvningstid stänga vägen till Svenska 

Turistföreningens (STF) fjällstation i Storulvån för att minska trycket från friluftslivet i 

området. STF stöttar samebyn i frågan, men Åre kommun och Trafikverket menar att 

friluftslivet ska gå före rennäringen. Samebyn menar att nyfödda kalvar och dräktiga vajor 

behöver all ro de kan få. En av samebyns renskötare berättar att lösa hundar och närgångna 

turister kan skrämma renar med negativa effekter som följd (Fundin, 2015, 7 maj). 

Betesmarker förändras, omfördelas eller försvinner över tid i takt med att turistisk 

infrastruktur expanderar. Detta påverkar renens födosök och beteende när den söker skydd. 

Exploatering av andra intressenter än rennäringen kan påverka betesmarkerna både på grund 

av att markerna förstörs eller avgränsas, och att renen även i framtiden tenderar att undvika 

markerna med sin avkomma då den sedan tidigare upplevt störningar där (Ramberg Sivertsen, 

2012). Rennäringen och friluftslivet använder samma markområden i Jämtlandsfjällen under 

stora delar av året (Nordin, 2007) vilket lett till intressekonflikter som skapar en klyfta mellan 

de två intressenterna (Torp, 1999; Bäck, 1992). 

 

Det finns flera sätt att återberätta svensk historia och ett sätt är att den svenska staten sedan 

mer än 400 år tillbaka i tiden har kolonialiserat fjällvärlden som en del i att bilda en 

nationalstat (Lundmark, 2008). Statens yttersta handling för att kolonialisera fjällvärlden och 

fjällfolket under 1800-talet där landskapet delades upp och slutgiltiga gränser bestämdes för 

att skilja nybyggarnas marker från kronan kallas avvittringen. Det är än idag en företeelse som 

skapar intressekonflikter då den svenska staten menar att varken samer eller något annat 

fjällfolk äger rätten till sina förfäders marker (Isaksson, 2001). En rumslig avgränsning av 

Sverige har genom tiderna alltid varit otydlig då naturligt förekommande hinder i landskapet 

som berg, sjöar eller floder använts för att markera gränser. Människor med gemensam kultur, 

språk eller religion har historiskt skapat sina egna rum eller nationer med sina egna 

definitioner av gränser enligt Gren & Hallin (2003). Samerna och deras situation ger oss ett 

exempel på ett folk som inte har kontrollen över det område som anses vara deras geografiska 

område, vilket Loomba (2005) beskriver som en ojämlik postkolonial maktstruktur. Med 

denna förlorade kontroll följer intressekonflikter rörande bland annat renbetesmarker 

(Isaksson, 2001). Även om Sveriges geografiska och kulturella historia kan vara av vikt att ha 

i åtanke kommer denna studie främst behandla företeelser ur ett nutida skeende. 

 

Rennäringens förutsättningar anses vara sämre i de södra renskötselområdena i 

Jämtlandsfjällen (se Figur 1) än i andra områden. Det har bland annat sin förklaring i 

betesmarkernas storlek men det kan också bero på större konkurrens om nyttjanderätt av 

markområden mellan renskötare och friluftslivet (Nordin, 2007). Renar tenderar att undvika 

turistanläggningar, speciellt vajor med kalv. De kan känna sig otrygga och distansera sig ifrån 

turistisk infrastruktur. Med god planering, genom bland annat zonering (Oishi, 2013) av 

ledsystem och byggnaders placering kan störningen minskas avsevärt (Skarin & Åhman, 

2014). För att åstadkomma hållbar utveckling menar Stenseke (2009) att kommunikation och 

lokalt inflytande är grundförutsättningar. Med bakgrund av denna problembild är det av 

intresse att studera förutsättningarna för en hållbar utveckling av rennäring och friluftsliv i 

södra Jämtlandsfjällen. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om och hur friluftslivet i södra Jämtlandsfjällen påverkar 

rennäringen ur renskötarnas perspektiv. Syftet är även att studera hur friluftslivets påverkan 

på rennäringen kan hanteras genom kommunikation och lokalt inflytande. Slutligen ska även 

om och hur zonering kan fungera som förvaltningsmodell för att hantera intressekonflikter 

diskuteras.  
 

1.2 Frågeställningar 

De centrala frågeställningar som behandlas i studien är:  

 Hur påverkar friluftslivet rennäringen?  

 Hur upplevs maktstrukturer enligt renskötarna? 

 Hur påverkar kommunikation och lokalt inflytande hanteringen av intressekonflikter 

mellan rennäringen och friluftslivet? 
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2. Avgränsningar och definitioner 

Följande kapitel inleds genom att behandla studiens geografiska och juridiska avgränsningar 

för att ge en bild av rennäringens lagliga kontext och förutsättningar i tid och rum. Vidare 

beskrivs definitioner som är centrala för studien. 

 

2.1 Studieområdet Jämtlandsfjällen 

Renskötselområdet i Sverige utgör ungefär en tredjedel av landets yta och sträcker sig från 

Dalarna till det nordligaste Norrbotten (SOU, 2006). Detta är ett mycket stort område och för 

att göra studien greppbar behövs en avgränsning. 

 

Området delas upp geografiskt och ekonomiskt i 51 samebyar med totalt ca 4500 renskötare. 

En sameby är en ekonomisk förening, alltså en juridisk person och inte en by i vanlig 

bemärkelse. Till varje sameby finns ett bestämt statligt ägt markområde där medlemmar i 

samebyn har rätt att bedriva renskötsel (SCB, Svenska Samernas Riksförbund & 

Jordbruksverket, 1999). Studien avgränsar sig rumsligt till ett markområde i södra 

Jämtlandsfjällen, i mellersta Sverige (se Figur 1).  

 

Respondenterna i studien kommer från Handölsdalens sameby, Tåssåsens sameby och 

Mittådalens sameby, vilka är de samebyar som bedriver renskötsel i området mellan 

Storulvån-Vålådalen-Sylarna-Helags som i studien kallas studieområdet. I studieområdet 

verkar också ett större antal turistföretagare intermittent samt STF. STF verkar i området på 

årlig basis och det finns ett väl utbyggt vandringsledsystem med 5 stycken fjällstationer och 7 

stycken fjällstugor (svenskaturistforeningen.se). Vålådalen-Sylarna-Helags anses vara 

områden värda att skydda på grund av dess naturvärden och möjligheter till friluftsliv vilket 

har lett till att det även pågår en process om ett eventuellt bildande av nationalpark inom 

studieområdet (Naturvårdsverket, 2014; Länsstyrelsen, 2013). 

 



 

 

4 

 

 
Figur 1. Renbetesfjällen i Jämtlands län och studieområdet. (©Lantmäteriet med egen 

omarbetning). 
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2.2 Lagrum för rennäring 

Att förstå hur rennäringen eller renskötselns förutsättningar formas ur ett juridiskt perspektiv 

kan vara nödvändigt för att också kunna förstå vad detta lagrum reglerar och vilka effekter 

lagrummet kan generera i både fysiska, mentala och sociala rum. Renskötselrätten innefattar 

det ramverk som reglerar gränser för vad som är renbetesmark och inte. Den beskriver också 

när det är tillåtet att bedriva renskötsel inom ett givet område och är den bruksrätt som visar 

att renskötare får bruka mark och vatten för att kunna bedriva renskötsel och sörja för sitt 

leverne (Jordbruksdepartementet, 2009). 

 

1§ Rennäringslag (1971:437) gör gällande att: 

“Den som är av samisk härkomst får enligt bestämmelserna i denna lag 

använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten 

grundar sig på urminnes hävd och får endast utövas av den som är medlem i en 

sameby.” 

 

3 § Rennäringslag (1971:437) uttrycker följande angående renskötselområden: 

“Renskötsel får bedrivas inom följande områden. 

1. hela året (året-runt-markerna) i Norrbottens och Västerbottens läns 

lappmarker dels ovanför odlingsgränsen, dels nedanför denna gräns på mark 

där skogsrenskötsel av ålder bedrivs under våren, sommaren eller hösten och 

marken antingen tillhör eller vid utgången av juni 1992 tillhörde staten 

(kronomark) eller utgör renbetesland, på renbetesfjällen i Jämtlands län, inom 

de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 

tillhörde staten och var särskilt upplåtna till renbete, 

2. den 1 oktober--den 30 april (vinterbetesmarkerna) i övriga delar av 

lappmarkerna nedanför odlingsgränsen, inom sådana trakter utanför 

lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa tider av 

året. Med renbetesland förstås mark som vid avvittringen förklarats utgöra 

renbetesland eller av ålder använts som sådant land. Med renbetesfjällen 

förstås de vid avvittringen för samerna avsatta renbetesfjällen och de områden 

som sedermera upplåtits till utvidgning av dessa fjäll.” 

2.3 Friluftsliv 

Friluftsliv har genom tiderna symboliserat olika saker, dagens officiella definition beskriver 

dock att friluftsliv är att vistas utomhus i natur- eller kulturlandskap för att få en 

naturupplevelse eller öka sitt välbefinnande utan krav på prestation (SFS, 2003). 

Markanvändning påverkas ofta av äganderättsliga frågor eller vem som äger marken. 

Markägaren kan välja att använda marken till något som försvårar eller hindrar andra från att 

nyttja den. Svensk lag reglerar i många fall markanvändandet så att risken för skador på natur- 

och kulturmiljöer minskar (Nyström, 2003).  

 

Hållbarhet och förvaltningsbeslut måste grundas på insikten om hur social och ekologisk 

hållbarhet kan uppnås genom att både ta hänsyn till markområdet och de som nyttjar det, 

mikro- och makromiljön. Det är därför viktigt att beakta alla intressenters aspekter genom 

kommunikation och inflytande. Detta med hänsyn till vem ett markområde planeras för, 

varför, och hur förvaltningen bör se ut (Stenseke, 2009). Mehmetoglu (2007) menar att 

naturbaserad turism eller friluftsliv är något som människor i modern tid i allt högre grad 

ägnar sig åt och att denna i många fall är beroende av att landskapet erbjuder fri rörelse. 



 

 

6 

 

Brundtlandkommissionen från 1988 gör gällande att hållbar utveckling, ett för denna studie 

återkommande begrepp, skapas genom att turistiska verksamheter bedrivs på ett sätt som 

förenar turisten, turismindustrin och världssamfundets behov. Detta på ett sätt som inte 

kommer att äventyra kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov 

(Mehmetoglu, 2007). Emmelin et al., (2010) menar att hållbar utveckling är ett centralt 

begrepp för planering och förvaltning av naturområden samt biologisk mångfald. Att väga 

eventuella negativa kontra positiva effekter av verksamheter i planering. Genom att använda 

en strategisk modell för att främja hållbar utveckling i planeringen kan man identifiera 

särskilda egenskaper och värden som en plats eller ett landskap har och då lättare kunna 

avgöra hur området bäst kan användas på ett hållbart sätt. Antingen kan området bedömas 

skört och behöva bevaras i naturligt skick eller bedömas kunna exploateras eller formas för 

intressenters syften. Rennäringen är kopplad till och direkt beroende av miljön och framför 

allt att den inte skadas. Att hushålla med naturresurser är en stor del i den samiska kulturen 

och dess fortlevnad. En stor del orörd natur, förnybara resurser och ekologiskt hållbar 

utveckling är vad som normalt kännetecknar samisk markanvändning (Svenska Samernas 

Riksförening, 2010). 

 

Zonering kopplat till friluftsliv innebär att ett områdes värden och bärkraft bedöms och efter 

det indelas i zoner för att styra påverkan på särskilda platser. Detta gör besökaren 

uppmärksam på var hen med fördel förlägger sin rekreation och detta genom att visa vilka 

värden och förväntningar som kan infrias i respektive zon. Samtidigt ges möjligheten att 

främja ekologisk hållbarhet genom att minska åverkan på natur- och kulturmiljöer och 

platsens bärförmåga (Emmelin et al., 2010). Vidare menar författarna att modeller för 

zonering av skyddsvärda områden behöver kvalitetssäkras och följas upp för att säkerställa att 

målen för varje zon möts. Två exempel på modeller som kan användas i dessa typer av 

regleringar är LAC-modellen samt ROS-modellen. Dessa kan implementeras för att dela in ett 

område efter biologiska egenskaper, intressenters efterfrågan och faktiska bruksmönster. 

Tillsammans används modellerna för att värdera vilket utbud som finns och hur stort detta är 

för att på ett hållbart sätt möta besökarens förväntningar. LAC anses vara ett gångbart verktyg 

för att hantera intressekonflikter som kan uppstå inom ett område och ROS-modellen anses 

vara särskilt verkningsfull ur en besökarsynvinkel. (Emmelin et al., 2010; Clark & Stankey, 

1979). Det som definierar en konflikt i denna studie är när två eller fler intressen kolliderar på 

ett oförenligt sätt (Nationalencyklopedin, 1993). 
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3. Vetenskaplig teoribildning 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens teoretiska grund och tidigare forskning. Två 

vetenskapsuppfattningar redogörs för; socialkonstruktivism och postkolonialism. Dessa två 

vetenskapliga synsätt öppnar för en tydligare förståelse av nästkommande del vilken 

behandlar rennäring och friluftsliv. Avslutningsvis förklaras två modeller som kan användas 

för planering och förvaltning av ett markområde. Modellerna är LAC (Limits of Acceptable 

Change) och ROS (Recreation Opportunity Spectrum). 

3.1 Postkolonialism och socialkonstruktivism 

Då studien undersöker en problembild som utgår från en grupp, renskötare, vilka lever med 

ett postkolonialt arv menar Loomba (2005) att forskaren lämpligen utgår ifrån postkolonial- 

och socialkonstruktivistisk vetenskapsteori. I studien används detta med förhoppning att 

läsaren ska få en inblick i hur verkligheten uppfattas av personer som inte har kontroll över de 

marker de anser varit deras i tusentals år (Isaksson, 2001; Torp, 1999). ”Kunskap är aldrig 

oskyldig utan alltid djupt förbunden med maktens mekanismer” (Loomba, 2005).  

 

Den postkoloniala teoribildningen har utvecklats ur ett antagande att kolonialism genom 

tiderna har varit och fortfarande är det som styrt västvärldens syn på och förhållanden till 

människor från andra platser och kulturer. Postkolonial teori anses vara användbar när 

turismindustrin analyseras, vilket friluftslivet kan vara en del av. Teorin kan hjälpa oss att 

uppmärksamma förlängningen av koloniala maktförhållanden i relation till turism både på ett 

strukturellt och ideologiskt plan. Den koloniala eran anses vara ett avslutat kapitel i 

världshistorien i och med nationers självständighetsförklarande under 1900-talet. Trots detta 

kan västvärlden enligt Akama & Tucker (2009) ses ha en dominant och central roll som 

marginaliserar perifera områden. Vidare menar Akama & Tucker (2009) att litteratur som 

behandlar postkolonial teori ger en tydlighet i att både kolonialism och postkolonialism är 

pågående där postkolonialism representerar en motsättning och ett motstånd. Cheong & 

Miller (2000) menar i likhet med filosofen och idéhistorikern Michel Foucault att 

maktförhållanden är olika formade beroende på ett antal olika faktorer. Tid, rum och yttre 

omständigheter är faktorer som styr maktförhållanden och gör makt till ett dynamiskt 

fenomen som finns överallt. Ett förhållningssätt att betänka för kolonialism och 

maktstrukturer är att makten kan välja att skapa rum för visst motstånd så att det ska kunna 

växa kontrollerat och kritiken i motståndet kan kontrolleras. Genom att motståndet skapas av 

makten själv kan makten också vaccinera sig mot det. Motståndsgrupperingar styrs enligt det 

förhållningssättet ändå av maktstrukturen (Loomba, 2005). Det finns forskare som menar att 

den svenska statens beslutsfattande angående bland annat rennäringens organisation och 

tillåtet antal renar i en hjord är en form av eko-kolonialism. Detta menar Torp (1999) kan ses 

som ett uttryck för det statliga intresset för hållbar utveckling men också som ett budskap om 

vem som bestämmer förutsättningarna för utveckling på samiska sedvanemarker.  

 

Det finns olika sätt att se på socialkonstruktivism och vad en social konstruktion är. Ett 

exempel är en samhällsvetenskaplig semiotik som innebär tolkningar och att läsa tecken i det 

sociala livet och naturens språkliga representation. Naturen konstrueras, ges mening och 

omformas socialt genom till exempel berättande, litteratur, bilder, eller kartor (Gren & Hallin, 

2003). Gren och Hallin (2003) menar att centrala begrepp inom kulturgeografin som till 

exempel rum, plats och landskap kan, genom att människor skapat dem, betraktas som socialt 
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konstruerade och som en fysisk manifestation på jordytan, något vi kan se och greppa. Vi kan 

också använda dessa begrepp för att tolka och försöka förklara människors sociala 

förhållanden till varandra, hur rum, plats och landskap påverkar det sociala livet och vad som 

ryms inom detta. Då perspektivet innebär tolkningar av en social struktur genom den 

samhällsvetenskapliga forskaren, tolkningar som i sin tur är en typ av social konstruktion, 

innebär det enligt Gren & Hallin (2003) att forskaren inte till fullo kan anses vara objektiv.  

3.2 Rennäring och friluftsliv 

Orbaşli & Woodward (2009) skriver att det finns flera skäl till varför områden med kulturarv, 

som renbetesmarker, skyddas och att människor kan ha olika syn på värdet av detta. 

Ekonomiska värden och ägande är ofta en avgörande faktor i frågan om huruvida ett område 

ska skyddas. Staten kan i vissa fall äga större områden vilket kan skapa en politisk diskussion 

om huruvida dessa områden ska skyddas och till vilken grad. Dessa områden kan vara 

högintressanta för friluftsliv. Att skydda dessa områden kräver att det finns ekonomiska 

förutsättningar för att göra det och att samhället stödjer detta. Samtidigt som det finns 

möjlighet för ekonomisk utveckling i friluftsliv kan det innebära problem, till exempel skador 

på området till följd av besökare (Orbaşli & Woodward, 2009). Skarin & Åhman (2014) 

menar att en av de större hotbilderna för rennäringen är den minskande tillgången till 

renbetesmarker. Detta beror till stor del på störning, förstörelse av betesmark, infrastruktur 

och hinder i renens flyttvägar. Renskötsel har bedrivits under lång tid men trots det uppvisar 

domesticerade renar liknande beteende som vilda renar vid mänsklig störning. Majoriteten av 

renar rör sig fritt i landskapet över året och är inte nämnvärt tama, de kan vänja sig vid 

stängsel och annan infrastruktur men sällan vid intermittenta störningselement. Ramberg 

Sivertsen (2012) menar att infrastrukturella satsningar för samhällsutveckling generellt anses 

positiva och att de främjar näringslivsutveckling. Det kan dock innebära att förhållandena för 

att bedriva extensiv renskötsel blir allt svårare då samhällen och annan infrastruktur tar 

markområden i anspråk, markområden som skulle kunna användas för renskötsel. 

 

På senare år har påverkan på ursprungsbefolkning som samer och deras sätt att leva och 

använda markområden ändrats från att tidigare styrts av dem själva eller specialiserade 

myndigheter till att andra intressentgrupper. Dessa grupper kan till exempel vara privata bolag 

som turistföretag och föreningar. Hållbar utveckling och miljöfrågor är ofta särskilt viktiga för 

ursprungsbefolkningar som genom tiderna levt av naturen men trots det anses idag fler privata 

företag och organisationer ha bättre förutsättningar för att skapa hållbar utveckling genom den 

primära drivkraften av en kapitalistisk marknad (Blaser, Feit & McRae, 2004). 

Turismindustrin och friluftslivet bidrar till Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) genom att 

visa i vilken utsträckning konsumtion har bidragit till landets välfärd. Välfärden är landets 

kapital men visar sällan mer än effekten av en kapitalistisk marknad även om ett kulturellt 

kapital av flera olika slag också bidrar till landets välfärd. Kulturellt kapital och dess bidrag 

till ett områdes ekonomi som en del av BNP behandlas sällan och underskattas då 

förmodligen i de områden där kulturellt kapital är påtagligt stort enligt Lundgren (2006). 

Inom renbetesområdet och den svenska fjällkedjan är ett kulturellt kapital påtagligt där den 

samiska kulturen kan ses som den mest framträdande och anses vara ett svenskt kulturarv 

(Prop. 1998/99:143). Parks, Bostedt & Kriström (2002) menar att det av den anledningen kan 

vara viktigt att undersöka och försöka uppskatta värdet i främjandet av renskötseln vilken är 

av stor betydelse för den samiska identiteten. 
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3.2.1 LAC - limits of acceptable change 

Modellen LAC kan användas för att kartlägga ett områdes rekreativa bärförmåga, hur mycket 

friluftsliv ett område klarar av innan påverkan blir för stor, och hur olika typer av 

markanvändning och bevarande av natur- och kulturmiljöer kan tillgodoses. Trängsel, slitage 

och störningar för djur kan enligt Ahn, Lee & Shafer (2002) vara företeelser som innebär att 

gränsen för acceptabel förändring nås. 

 
Figur 2. LAC - Limits of acceptable change. (Emmelin et al., 2010, med egen omarbetning). 

 

Modellen (se Figur 2) utgår ifrån några givna förutsättningar som naturresursernas normala 

variation och att friluftsliv innebär en påverkan som överstiger den normala variationen men 

ändå kan vara acceptabel i viss grad. Andra förutsättningar är att ett områdes rekreativa 

bärförmåga utgörs av värderingar, och att valet av förvaltningsstrategier inom området kan 

variera utifrån vissa målsättningar. Tanken vid användandet av modellen är att kunna skilja ut 

de områden där påverkan eller förändring sker med naturlig variabilitet och när den 

antropogena påverkan, exempelvis påverkan av friluftslivet, blir så påtaglig att gränsen för 

vad som är acceptabelt uppnås (Emmelin et al., 2010). 

 

3.2.2 ROS - recreation opportunity spectrum 

Förvaltningsmodellen ROS utvecklades i slutet av 1970-talet och används för att ge ett 

spektrum av möjligheter för friluftsliv och tillhandahålla ett stort utbud av 

rekreationsmöjligheter för att möta besökares förväntningar. Implementering av modellen 

förenklar för användaren att utvärdera de eventuella positiva och negativa effekter och 

följaktligen konsekvenser mellan friluftslivet och andra markanvändare. Förvaltningen av ett 

område kan med hjälp av ROS ge intressenternas åsikter och värderingar plats istället för att 

vikten ligger på vilken typ av aktivitet eller markanvändning som de föredrar i området 

(Oishi, 2013; Clark & Stankey, 1979).   
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Figur 3. ROS - Recreation opportunity spectrum. (Oishi, 2013; Emmelin et al., 2010, med 

egen omarbetning). 

 

I implementeringen av ROS delas ett område in i zoner med gradering av hur påverkad eller 

opåverkad zonen är, zonens naturliga egenskaper, vem som nyttjar zonen och på vilket sätt 

samt hur förvaltningen arbetar med zonen och ingrepp som de gör (se Figur 3). Användningen 

innebär att hänsyn tas till den markanvändning som redan pågår för att undvika 

intressekonflikter och verka för en framtida hållbar markanvändning. Efter modellen satts i 

bruk krävs adaptiv planering, alltså regelbunden uppföljning för att uppmärksamma 

förändringar och anpassande förbättringsåtgärder (Emmelin et al., 2010). 
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4. Metod och material 

I detta kapitel redogörs för studiens metodanvändande vilken är kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. Vidare beskriver kapitlet studiens urval samt studiens 

genomförande. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens metodval, trovärdighet och 

forskarens etiska överväganden.   

4.1 Material 

Material som behandlar markanvändning, friluftsliv, rennäring samt andra centrala ämnen och 

teorier i studien har samlats in från vetenskapligt granskade böcker och artiklar på internet. 

Det sökverktyg som framförallt använts är GoogleScholar. Kartmaterial är hämtat från 

Lantmäteriets karttjänster via Mittuniversitetets avtal för geodata som sedan bearbetats 

digitalt. Foton som används i uppsatsen tillhör författaren om annat ej anges.  

4.2 Fallstudie 

En fallstudie är en studie som utmärker sig genom att undersöka ett fenomen i dess verkliga 

kontext på djupet för att förstå sociala relationer och processer (Thurén, 2007; Backman, 

1998). Författaren har vid ett flertal tillfällen besökt studieområdet för att utföra intervjuer och 

i samband med detta har författaren även tagit del av observationer från den dagliga 

renskötseln och friluftslivet i området, vilka är sociala relationer och processer i dess naturliga 

miljö. Bryman (2011) menar att observation kan ge en djupare kunskap om det faktiska, vad 

eller hur människor gör, och i kombination med intervjuer ge en djupare förståelse.  

4.3 Intervjuer 

För att samla data i studien används semistrukturerade intervjuer. Ett mindre antal 

intervjufrågor användes genom en intervjuguide (Bilaga 1) som i förväg arbetats fram av 

författaren. Varje intervjutillfälle och respondent är unikt och ges ett individuellt sammanhang 

på respondentens villkor (Yin, 2011). Vid implementeringen av en intervjuguide i denna 

studie ställde forskaren öppna frågor som möjliggör följdfrågor. Det ger respondenten 

möjlighet att utveckla sina svar och kan ge en djupare inblick i respondentens uppfattning 

(Bryman, 2011; Andersen, 1998). För att få en djupare förståelse av renskötarnas bild av hur 

friluftsliv påverkar rennäringen utgår studien från en hermeneutisk ansats (Bryman, 2011).  

 

Intervjupersonerna är eller har varit aktiva inom rennäringen eller annan näring i området eller 

arbetar med planering och förvaltning av studieområdet samt är över 18 år. Tiden för 

intervjuer begränsades till tre veckor i slutet av april. Detta innebar ett naturligt bortfall av 

renskötare och andra personer som befann sig i renskog. Då urvalet av intervjupersoner 

begränsades kan studiens resultat påverkas, bland annat genom att möjligheten att se olika 

inställningar hos intervjupersoner också begränsas (Kvale & Brinkmann, 2009).  Tio personer 

kom att tillfrågas om medverkan där fem personer delgivna om informerat samtycke, studiens 

syfte och att intervjutillfället skulle spelas in valde att delta.  Urvalet av intervjupersoner 

gjordes inte slumpmässigt med hänsyn till studieområdets geografiska avgränsning och syfte. 

Den första kontakten var med intressenter i området och i synnerhet samebyarnas ordförande 

och övergick sedan till ett så kallat snöbollsurval från dem som i sin tur gav information om 
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vilka andra som enligt dennes mening har stor kunskap i ämnet som behandlas i studien 

(Silverman, 2013). 
 

Intervjupersoner som initialt bedömdes intressanta för studien kontaktades under mars och 

april 2015, både per telefon och vid tillfällen där personer och undertecknad befann sig på 

samma plats för att berätta om studien och fråga om intresse att medverka. De personer som 

var intresserade av att delta eller veta mer kontaktades en andra gång per telefon med mer 

djupgående information om studieförfarandet och syftet med studien. Intervjutillfällets var 

och när bestämdes och bearbetades per telefon fram till det faktiska skeendet. Intervjutiden 

varierade mellan cirka 30-90 minuter. En intervju utfördes i författarens hem och de övriga i 

intervjupersonernas hem eller arbetsmiljö. Samtliga intervjupersoner i studien är samiska män 

i åldrarna 20-75 år som oavsett huvudsakligt yrke eller fritidsintressen under sin livstid alltid 

varit renskötare, varav författaren tidigare haft enstaka kontakter med tre av 

intervjupersonerna. 
 

Vid intervjuernas start startas en inspelning som stöd för senare transkribering där information 

om studien tydliggörs ytterligare, tillfälle för frågor ges samt en etableringsfråga om 

intervjupersonens namn och förhållande till renskötsel ställs. Transkribering av ljudmaterial 

och anteckningar från intervjutillfället ligger till grund för tolkningen av vad intervjupersonen 

menar med det som sägs och i vilket större perspektiv det kan ses. Av den anledningen har 

materialet i de flesta fall renskrivits och uppgifter som kan identifiera intervjupersonen tagits 

bort eller omarbetats på ett sätt som inte bör skada studiens validitet (Bryman, 2011; 

Johansson, 2005). 

4.4 Analys av intervjuer 

För att analysera intervjuer finns ett antal olika verktyg att tillgå. Kvale & Brinkmann (2009) 

menar att forskaren kan koda, koncentrera och tolka intervjuer och att detta är viktigt för att 

kunna presentera resultatet. Kodning kan ske genom att knyta nyckelord eller skeenden i en 

intervjutext till kategorier för att se samband och centrala ämnen. Meningskoncentrering görs 

genom att forskaren reducerar längre yttranden från intervjutexten till kortare yttranden och 

för fram huvudinnebörden i dessa genom någon enstaka mening. Dessa meningar kan sedan 

tematiseras och tolkas. Meningstolkning ger möjlighet att gå djupare i svaret än bara det som 

står skrivet. Detta genom att kritiskt kunna tolka intervjupersonernas yttranden och de 

strukturer och relationer som finns bakom dessa (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie 

tillämpas en kombination av dessa verktyg för att resultatet ska kunna vara flexibelt vad gäller 

följdfrågor och samtalsteman. Intervjupersonernas svar tolkas, koncentreras och delas enligt 

en hermeneutisk ansats in i centrala ämnen, nyckelord och teman som sammanbinder dem. I 

arbetet med intervjuerna finns alltid en teorinära koppling till socialkonstruktivistisk och 

postkolonialistisk vetenskapsuppfattning. 

4.5 Metoddiskussion 

Att använda fler metoder menar Thurén (2007) bidrar till att öka trovärdigheten i en studie. 

En svaghet hos denna studie är att endast en metod används under datainsamlandet. 

Användningen av metoder är emellertid inte alltid vad som är väsentligt, utan snarare att 

metoden är lämplig utifrån studiens syfte och vilken typ av undersökning forskaren ämnar 

göra (Thurén, 2007; Backman, 1998). Att nå, boka och genomföra intervjuerna har under 

studien inte varit oproblematiskt på grund av intervjupersonernas arbetsbelastning och 
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avstånd till deras arbetsmiljö i Jämtlandsfjällen, cirka 20 mil från Östersund, vilket har 

påverkat resultatets omfattning.  

 

Thurén (2007) menar att nackdelen med att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt är att 

studien riskerar att bli subjektiv och svår att generalisera. Antalet respondenter i denna typ av 

studie bör enligt Kvale & Brinkmann (2009) vara fem eller fler för att studien ska betraktas 

tillräckligt omfattande men kan genom djupgående intervjuer nå tillräcklig vetenskaplig nivå 

även med färre intervjupersoner. Samtliga intervjupersoner tillhör samma yrkesgrupp, är av 

samma kön och har i stort sett samma uppfattning kring frågor som studien behandlar. Detta 

är uppenbara svagheter hos studien, samtidigt är förhållningssättet och intervjumetoden vad 

som bäst ger de resultat som studiens syfte ämnar uppfylla (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Genom att välja en kvalitativ metod för en tolkande samhällsvetenskaplig undersökning, som 

denna studie, ges möjligheten att komma nära forskningsobjektet och intervjupersonerna för 

att få en så god förståelse som möjligt och att underlätta för korrekta tolkningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). En styrka hos kvalitativa metoder är enligt Holme & Solvang (1997) att de 

kan bidra till att ge forskaren en ökad förståelse för sammanhang och olika social processer 

vilket gett författaren en förståelse för vad som studeras och dess verklighet, något som 

författaren upplever vara viktigt för att uppnå studiens syfte. Vid kvalitativa undersökningar 

behöver den person som utför datainsamlingen vara öppen och observant på eventuella 

otydligheter och dilemman i samband med intervjuer (Vetenskapsrådet, 2002) vilket 

författaren till denna uppsats utifrån all sin förmåga försökt vara. Flera viktiga beståndsdelar i 

studien är konfidentialitet, konsekvenser för studien, informerat samtycke och forskarens roll i 

studien. Dessa delar är centrala i arbetet med intervjuer och det förklaras med att 

konfidentialitet försäkrar intervjupersonerna att forskaren framställer studieresultatet så att 

deras identitet och personliga data skyddas, vilket i denna studie gjorts med hänsyn till att 

gruppen renskötare är få och att intressekonflikter föreligger. Konsekvenser bygger på det 

etiska förhållningssättet till forskning att resultatet av forskningen ska leda till något gott eller 

positivt, inte minst för intervjupersonerna. Samtidigt har risken för negativa effekter från 

studien övervägts noggrant mot de förmodat positiva. Informerat samtycke innebär att 

intervjupersonerna är väl medvetna om studiesyftet och de eventuellt negativa och positiva 

effekter detta kan medföra. Intervjupersonerna ska också både veta och känna att de kan 

avböja medverkan vid vilken tidpunkt som helst i studien utan att ge forskaren en anledning 

varför. Forskarens roll och integritet har satts på prov under studien för att åstadkomma hög 

vetenskaplig kvalitet och det har krävts av forskaren att denne, trots att få personer är 

förkroppsligade neutrum (Isaksson, 2001) varit saklig, objektiv och haft förmågan att hålla en 

professionell distans till studieobjektet (Kvale & Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat 

I kapitlet presenteras resultaten från intervjuerna med renskötarna i studieområdet som 

innefattar Handölsdalens sameby, Tåssåsens sameby och Mittådalens sameby. Resultaten 

visar att friluftslivet påverkar rennäringen utifrån renskötarnas perspektiv, renskötselns 

förutsättningar och vilka konsekvenser påverkan har.  

5.1 Friluftslivets påverkan på rennäringen i tid och rum 

En intervjuperson berättar om sin tid som renskötare i Norrbotten där skillnaden upplevs vara 

mycket stor i fråga om friluftslivets påverkan på rennäringen: “Sommartid i Norrbotten så går 

kungsleden där och det var ju en sensation om det kom någon vandrare eller turist och gick. 

Medan man här nere inte kan ställa sig i en buske utan att känna att det är någon som kollar 

på en” (resp 5). Intervjupersonen berättar vidare att det finns sex fjällstationer i området 

samebyn nyttjar för vår-, sommar-, och höstbete. Fjällstationerna förvaltas av Svenska 

Turistföreningen (STF) och dessa är Storulvån, Blåhammaren, Sylarna, Helags, 

Gåsenstugorna och Vålåstugorna. De ingår i ett väl utbyggt ledsystem som enligt 

intervjupersonen inte på något sätt är draget efter renens behov. 

 

 
Figur 4. Ren på markerad vandringsled i södra Jämtlandsfjällen. (Foto av Ulrika Paulsson). 

 

All betesmark är lika värdefull för samebyarna och anses av dem vara en grundförutsättning. 

Högfjäll, snölegor, gräsbeten, och höstbeten med lavmark är exempel på resurser som finns 

inom det väl utbyggda ledsystemet. Dalgångar som inte har några utbyggda vandringsleder är 

särskilt värdefulla för rennäringen då de sällan besöks av människor och renen kan beta i ro 

och idissla. Renens behov under vår, sommar och höst är att efter vinterns svält äta upp sig. 

Den första skira grönskan är kritisk för renen då den behöver bygga upp vad den förlorat 

under vintern. Vajan behöver äta för att kunna producera mjölk till kalven så att kalven kan 
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växa och hanrenarna behöver bygga upp sina kroppar till höstens brunst. Intervjupersonerna 

beskriver den tiden som att allt handlar om att äta och att det är där den största störningen från 

friluftslivet kommer. Ledsystemen krockar med betesmarker (se Figur 4) och renen går undan 

från människan som enligt intervjupersonerna menar att den tiden renen behöver gå undan 

inskränker på den totala betestiden, betestid som av andra anledningar som mygg och rovdjur 

redan är knapp. Flyr renen kan den även fly till områden där renskötsel under rådande 

tidsperiod inte är tillåten vilket drabbar rennäringen med extra kostnader och tidsspillan. 

 

Intervjupersonerna berättar om hur renskötseln, i vilken arbetsuppgifter varierar över året, 

också skiljer sig mellan samebyarna. Detta beskrivs vara på grund av att samebyarna har olika 

förutsättningar vad gäller betesmarker över året samt hur stora fjällen där samebyns vår- och 

sommarbetesmarker finns. I en sameby med mindre fjäll blir generellt, enligt 

intervjupersonerna, störningen från vår- och sommarturism mer påtaglig än i en sameby med 

större fjäll. Det skiljer sig också mellan samebyar beroende på hur deras vinterbete ser ut och 

storleken på det betesområdet: “Det kan skilja jättemycket mellan vår sameby och 

grannsamebyn på den renskötsel som bedrivs. Från att kalvarna föds på våren, tills det att 

renarna går ner på vinterbetesområdet på hösten” (resp4). Under den tid renarna befinner sig 

i vinterbetesområdet, utanför renbetesfjällen (se Figur 1), vilka skiljer sig för de olika 

samebyarna, passas renarna på relativt små ytor. Ett exempel är ett område på omfattande 

cirka två mil i alla väderstreck runt Sonfjället söder om Hede i Härjedalen. Från det 

vinterbetesområdet görs ingen manuell flyttning av renarna då de beger sig självmant mot 

annat bete. Andra vinterbetesområden finns bland annat i skogslandet kring Hede, Vemdalen, 

Sveg och Lillhärdal. Vissa områden används mer än andra i perioder beroende på väder och 

vind. Från området kring Sonfjället tar det ofta bara två dygn för renarna att färdas men på 

vägen finns många hinder i form av skoterleder, vägar och annan infrastruktur. En av 

intervjupersonerna beskriver tiden då våren kommit och renarna flyttar från 

vinterbetesområdet upp till fjället för kalvning och sommarbete: ”När vi har kommit upp med 

renarna och det är skoterförbud, då hålls det nog ganska bra. Länsstyrelsen är ju där och 

kollar väldigt mycket. Men före skoterförbudet är det ju en riktig karusell efter renarna. Men 

till fördel för oss är att dom brukar hålla sig efter lederna. Men det är ju en enorm störning 

före det, om vi kommer upp med renarna innan skoterförbudet” (resp3). 

 

Intervjupersonerna från de olika samebyarna bedriver huvudsakligen renskötsel inom olika 

markområden. Dessa markområden skiljer sig enligt intervjupersonernas mening på flera 

olika sätt vad gäller störning från friluftsliv. Inom vissa områden går populära vandringsleder 

mot Helags, Sylarna, Blåhammaren och Storulvån (Figur 5) som förutom att ligga inom 

huvudkalvningsområden uppges vara mycket bra trivselområden för renarna. Renarna 

spenderar en stor del av sin tid i detta område: ”Runt Helags används egentligen mest hela 

tiden. Från våren när renarna föds där, fram till senhösten är det väldigt trivselland runt 

Helags. Men det störs väldigt mycket av den led som går där. Den som kommer från 

Ramundberget och fjällstugan Fältjägaren mot Helags. Den går egentligen rätt igenom det 

finaste bästa området vi har” (resp 3).  
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Figur 5. Vandringsled mellan Ramundberget och Helags samt renstängsel över Särvfjället 

(©Lantmäteriet med egen omarbetning).  

 

En rumslig aspekt som återkommer är de ringa betesmarker som fjällen erbjuder. Fjällen kan 

se stora ut men de är väldigt små ur ett perspektiv som renskötare. Renen kan färdas över 

stora delar av den tillåtna renbetesmarken på ett dygn och med kikare kan man från en 

fjälltopp se inom vilka gränser renen rör sig. Jämfört med fjällen i Västerbotten och 

Norrbotten är, enligt intervjupersonerna, fjällen i Jämtland mycket små. Det omfattande och 

växande friluftsliv som renskötarna ser, att det rör sig väldigt mycket människor på fjället, i 

kombination med de för renskötseln små markområdena påverkar rennäringen påtagligt: ”Du 

får inte bara störning från leder. För stör du renar på en led, då springer dom på nästa 

renhjord 300meter längre bort och trycker på dom. Det blir såhär en dominoeffekt” (resp 1). 

 

Intervjupersonerna berättar om ett stängsel som samebyarna satt upp mellan Storsjö över 

Särvfjället och ner mot sjön Lossen för att rädda vinterbetesavtal med markägare (se Figur 5). 

Stängslet bedöms förändra renens rörelsemönster över tid mellan betesmarkerna på fjället och 

vinterbetesområdet i skogslandet. Detta kommer troligen innebära att renen först försöker 

hitta ett hål i stängslet för att sedan vända tillbaka mot fjället igen, vilket kan innebära att 

renen tidvis kan komma att uppehålla sig i områden där den inte tidigare varit: “Vi har så små 

fjäll och det beror så mycket på väder och vind var renarna håller till någonstans. Östliga 

vindar och regn, då drar renarna österut. Sen då det är sol, då är dom tillbaka igen” (resp 4). 
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Figur 6. Kalvningsland inom studieområdet. (©Lantmäteriet med egen omarbetning). 

 

Intervjupersonerna benämner gemensamt att både turismnäringen och samebyarna skulle 

kunna utveckla det sätt de informerar varandra och besökare om renskötselns generella “var 

och när” och i synnerhet inom kalvningslanden (Figur 6). De menar även att det råder 

konsensus rörande vilka behov som med fördel tillgodoses på en given tid och plats samt hur 

den närmaste framtiden ser ut för renskötseln. Detta så turistföretagare, besökare och 

renskötare är informerade om hur det ser ut i varandras näringar. Från rennäringens sida finns 

en önskan om ökad information riktad till fjällvandrare under kalvningen fram till kalvarna är 

märkta: ”Man skulle kunna få in en bättre styrning där från turismens sida. Välj bara den här 

och den här leden. Välj bara att gå efter den och gör inga större avkrokar för just nu i det här 

området håller samebyn på att kalva. Eller när vi släppt ut renarna efter kalvmärkning, då 

behöver dom all ro dom kan få” (resp2). 
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5.2 Maktstrukturer 

De intervjuade anser att de numer generellt får gehör för sina åsikter och att det inte speglas 

någon ojämn maktstruktur även om det under intervjutillfällena inte alltid speglat alla 

resonemang. Intervjupersonerna beskriver att de känner att de och den förvaltande 

myndigheten Länsstyrelsen i Jämtlands län kommer överens. Intervjupersonerna uppger att 

det med jämna mellanrum uppstår intressekonflikter men att både mindre turismföretagare 

och STF allt oftare rådfrågar samebyn om eventuella arrangemang och störningar. Tidigare 

var praxis att de rådfrågade Länsstyrelsen i Jämtlands län som i sin tur kontaktade samebyn 

vilket resulterade i en rundgång. Arrangemangen kan till exempel handla om heliski på vinter 

och vår eller frågor av mindre vikt sommar och höst, frågor som inte behöver handläggas av 

myndighet. Turismnäringens förståelse och gehör har lett till goda kontakter och anses vara 

positivt enligt intervjupersonerna.  

 

I fråga om att skydda särskilt viktiga områden som naturreservat och nationalpark finns en 

viss oro och osäkerhet inför hur maktbalansen kan komma att se ut i framtiden. En oro inför 

överexploatering eller förändrade lagrum där samebyarna påverkas negativt eller i ökad 

utsträckning tappar kontroll över markanvändningen är explicit.  

 

Intervjupersoner berättar att det är lätt för STF att visa på omsättning i kronor och ören. De 

driver sin förening som ett företag med tydliga mål för vad de vill göra. Samebyarna har alltid 

haft väldigt diffusa mål eller inga mål alls. Det har då varit svårt att visa med siffror vad 

rennäringen genererar och vad till exempel turismen, som har tydliga siffror att visa, har för 

inverkan på rennäringen. En intervjuperson berättar: “Det är inte helt enkelt. Samebyn har 

haft som enda riktiga mål att kunna visa att de bedriver en ordnad renskötsel, detta för att 

möta de krav som renbeteslagen och staten kräver av samebyn” (resp 5). STF och 

turistnäringen kan enligt intervjupersonerna visa att de anlitar lokala entreprenörer och 

genererar skatteintäkter till kommunerna. Det finns samma möjligheter för samebyarna men 

intäkterna blir inte lika stora och den ekonomiska effekten blir inte lika synlig. 

Intervjupersonerna anser att det bidrar till att kommunerna i studieområdet, Åre kommun, 

Bergs kommun och Härjedalens kommun, förbiser betydelsen av rennäringen i området. 

 

En intervjuperson berättar att staten genom Naturvårdsverket inlett en process för bildandet av 

en nationalpark i området. Detta skulle, enligt intervjupersonen kunna vara rennäringen till 

gagn och kunna skydda området från exploateringar på ett bättre sätt in idag. Detta förutsatt 

att processen utformas på ett bra sätt. Det medges dock en tydlig skepsis mot resultatet av 

denna process, att ingenting är skrivet i sten. Underliggande finns en bild av att de som drar 

längsta strået vid ett nationalparksbildande är “STF-turismen”. Förlorarna är skotersafaris, 

guidning av större grupper och rennäringen. En förhoppning yttras av intervjupersoner att 

planering och förvaltning kan ske gemensamt mellan samebyar och myndigheter, både för att 

främja rennäringen och turismnäringen: “Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte hur turisterna 

tänker, blir det mer attraktivt området då? Om det blir nationalpark kommer det röra sig 

ännu mer folk i området då? Och vad händer om vi får in rovdjur i nationalparken? Får vi ta 

skyddsjakt då eller går det rakt in under nationalparksförordningarna då?” (resp3). Det finns 

en oro hos samebyarna som känner att det intresse som gagnar staten högst är det intresse som 

går före alla andra intressen, vare sig om samebyar eller lokalbefolkning står i vägen. En 

intervjuperson menar att människor idag borde vara mer vidsynta och se att samisk 

förvaltning och lokal förvaltning skulle innebära samma sak: “Det handlar om att de som 

lever och verkar i området tillsammans ska kunna fortsätta med det och utvecklas hållbart” 

(resp3).  
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Samebyarna har lyft frågan om en samisk nationalpark. En nationalpark som förvaltas av en 

ursprungsbefolkning där nationalparken profileras mot den samiska kulturen och där skyddet 

omfattar även renen och inte bara naturlandskapet. Samebyarna har fått som svar av ansvariga 

myndigheter att samisk nationalpark som begrepp inte finns i Miljöbalken och att det därför 

inte går att arbeta med: “För det första ska man ha med sig att samebyn har med sig dåliga 

erfarenheter av tidigare försök att bilda nationalpark i det här området, där man från 

Naturvårdsverket haft en väldigt märklig syn på hur den processen ska gå till. De har kommit 

med ett färdigt förslag och det har bara varit för oss att inlämna oss i det. Vi har känt oss 

överkörda. Det gjorde att den senaste processen stöp i backen så det visslade om det. I den 

processen fanns inte rennäringen med.” (resp 5). 

5.3 Att prata samma språk 

Intervjupersonerna berättar att det inte är någon hemlighet att det har varit en lång konflikt 

mellan samebyarna och STF. Där samebyarna både har föreslagit och krävt saker, där de vill 

se en förändring. Historiskt upplever samebyarna att de inte fått något gehör men att de 

senaste tiden kan mötas och resonera fram lösningar tillsammans. Bland annat diskuteras 

frågan om hur de i framtiden vill förvalta området då de båda är överens om att naturen är en 

begränsad resurs: “Vi har inte pratat samma språk och det kan ju vara en bidragande orsak” 

(resp5). Intervjupersonerna anser att kunskapen om rennäring, renens förutsättningar och 

renens behov är väldigt låg hos de som besöker området. De menar att något behöver göras 

för att kunskapen hos besökarna ska öka. De berättar att besökaren måste förstå att de är en 

del av naturen, en del i det hela. Om besökaren har bra kunskaper om varför hen till exempel 

måste gå en omväg för att ta sig från en punkt till en annan, för att renen har ett behov av att 

nyttja det området i fred, tror intervjupersonerna att besökaren kan få en bättre och starkare 

upplevelse samtidigt som renen gynnas av det. Intervjupersonerna anser att förbud och 

tillrättavisningar aldrig leder till något positivt och menar istället att förvaltare bör jobba 

tillsammans med besökare och skapa positiva upplevelser: “Men det som mest stör är att vi är 

så dåliga på att kommunicera. Både inom rennäringen och inom turismnäringen. Det är 

ingen som har tagit tag i det här, att nu gör vi det här och snackar om det”(resp3).  

 

Det råder en gemensam uppfattning hos intervjupersonerna om att samebyarna skulle kunna 

ha en mycket djupare dialog med turismnäringen men att alla inblandade måste vara 

engagerade i arbetet med att kommunicera bättre. Finns ett engagemang för ökad samsyn så är 

uppfattningen att de rådande förhållandena kan ändras över tid för att främja morgondagens 

rennäring samtidigt som besökare i området ska få så bra upplevelse som möjligt. Det finns 

även en gemensam uppfattning om att en samlad dialog som genomsyrar planering och 

förvaltning av området måste underbyggas av kunskap och förståelse för rennäringen och 

renskötselns praktiska förfarande: “Har du fjällvärlden här, och en turistföretagare som vill 

göra något och vi säger nej, då kan den företagaren inte förstå varför vi säger nej till hela det 

stora området. Men har du 70 företagare runt hela fjällvärlden här, så blir det jättemycket. 

Tidigare när det har varit sämre dialog har vi fått säga nej, det går inte” (resp2).  
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6. Analys 

I följande kapitel analyseras resultatet av studiens intervjumaterial. Detta genom reflektioner 

från studiens vetenskapliga teoribildning samt tidigare forskning. Analysen behandlar både 

teorinära företeelser och djupare tolkningar av intervjupersonernas berättelser för att kunna, 

utifrån syftet för studien, svara på studiens frågeställningar. 

6.1 Sammanfattande analys 

Intervjupersonerna menar i likhet med tidigare forskning att rennäringen i studieområdet 

påverkas av friluftsliv bland annat genom att renen störs av turistisk infrastruktur och 

besökare som nyttjar vandringsleder, eller på annat sätt uppehåller sig inom renbetesområdet, 

vilket kan påverka rennäringen negativt (Skarin & Åhman, 2014; Ramberg Sivertsen, 2012). 

Emmelin et al. (2010) menar att planering av ett område med hjälp av modeller som LAC och 

ROS kan bidra till hållbar utveckling och minska motsättningar mellan områdets 

markanvändare. Intervjupersonerna ser svårigheter i att implementera modellen ROS bland 

annat där fjällens ringa storlek, väder och vind spelar in. Intervjupersonerna medger även att 

det finns positiva aspekter för områdets besökare i de funktioner som modellen kan ge, vilket 

Emmelin et al. (2010) också beskriver. Att zonera, markera och styra ledsystem och genom 

detta åstadkomma en distansering mellan besökare och känsliga områden kan minska 

störningar menar Skarin & Åhman (2014). Intervjupersonerna som arbetar inom rennäringen 

ser dock problem i det “rutnätsmässiga” förfarandet ur rennäringens perspektiv. Problemen 

består bland annat i att renen är en individ, med individuella behov av föda och trygghet samt 

att ROS inte praktiskt skulle fungera med gällande Rennäringslag (1971:437).  

 

Med målsättning att nå social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling kan flera olika 

aspekter behöva tas i betänkande. Att använda resurser på ett sådant sätt att kommande 

generationer inte behöver leva med konsekvenserna av dåligt omdöme är en vedertagen 

önskan (Mehmetoglu, 2007). Utöver detta kan det vara viktigt att se det kulturella kapitalet, 

alltså värdet (Lundgren, 2006) som en förnyelsebar resurs som på sikt kan komma att gynna 

rennäringen. Något som intervjupersonerna medger att de tillsammans med turismnäringen 

gärna utvecklar för att minska påverkan på renskötseln. Emmelin et al. (2010) anser att hur 

markområden än planeras och förvaltas måste modeller som används följas upp över tid och 

kvalitetsäkras vilket till exempel kan innebära kontinuerlig kommunikation rörande den 

dagliga renskötselns “var och när”, vilket är något som idag används allt mer i 

fallstudieområdet och som efterfrågas av intervjupersonerna. Kommunikation och lokalt 

inflytande menar intervjupersonerna i likhet med Stenseke (2009) vara centrala delar i arbetet 

att planera och förvalta ett område. 

 

Gren & Hallin (2003) menar att markområden kan formas av till exempel kolonialmakter 

genom ett ojämnt fördelat maktförhållande i förhållande till andra markanvändare och att 

detta kan leda till intressekonflikter (Akama & Tucker, 2009).  Maktförhållanden styrs bland 

annat av yttre omständigheter, tid och rum. Makt är ett konstant och dynamiskt fenomen som 

finns runt om människan. Beroende på hur de bakomliggande faktorerna i ett maktförhållande 

ser ut, kan också makten se ut på olika sett (Cheong & Miller, 2000). Majoriteten av 

intervjupersonerna menar att det inte finns några större skillnader i maktfördelning mellan 

intressenter i området, samtidigt visar Blaser et al. (2004) att bestämmanderätt och lämplighet 

i allt högre grad flyttas från ursprungsbefolkning. Intervjupersoner ställer sig även frågande 
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till eventuella förändrade lagrum i området, till exempel ett nationalparksbildande som 

potentiellt skulle påverka deras nyttjanderätt och ställer sig kritiska till staten och 

förvaltningsmyndigheter. Detta kan ses vara en del av den pågående kolonialism som Akama 

& Tucker (2009) beskriver eller en form av eko-kolonialism som Torp (1999) diskuterar. 
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7. Slutsatser och diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om och hur friluftslivet i södra Jämtlandsfjällen påverkar 

rennäringen ur renskötarnas perspektiv. Syftet var även att studera hur friluftslivets påverkan 

på rennäringen kan hanteras genom kommunikation och lokalt inflytande. Slutligen skulle 

även om och hur zonering kan fungera som förvaltningsmodell för att hantera 

intressekonflikter diskuteras. 

  

De centrala frågeställningar som behandlades i studien var: 

 Hur påverkar friluftslivet rennäringen?  

 Hur upplevs maktstrukturer enligt renskötarna? 

 Hur påverkar kommunikation och lokalt inflytande hanteringen av intressekonflikter 

mellan rennäringen och friluftslivet? 

 

Studien visar att rennäringen påverkas av friluftsliv genom att renen störs samt att 

betesmarker omformas och försvinner samt att kommunikation och lokalt inflytande är 

grundförutsättningar för att minska intressekonflikter i studieområdet. Studien visar även att 

zonering, kopplat till friluftsliv, kan minska påverkan på rennäringen i studieområdet. LAC 

och ROS som förvaltningsmodeller har brister som blir tydliga i den dagliga renskötseln men 

de, i synnerhet LAC, skulle i viss mån kunna övervägas, till exempel på följande premisser. 

LAC skulle kunna implementeras som förvaltningsmodell och ta fasta på 

grundförutsättningarna kommunikation och lokalt inflytande för att bedöma områdets 

bärförmåga, förutsättningar och i samråd mellan intressenter forma målsättningar för en 

hållbar utveckling. ROS visar brister som eventuellt skulle vara oöverkomliga för rennäringen 

vid implementering av modellen. Rennäringslag 1971:437 kan beskrivas som en zonering i tid 

och rum där ROS skulle kunna bli oförenlig med de bestämmelser som lagen föreskriver. Det 

skulle eventuellt kunna ge ett tillfälle att revidera Rennäringslag 1971:437 genom LAC och 

ROS med utgångspunkt i rennäringen och renens behov.   

 

Utifrån studiens vetenskapsteoretiska ansats kan även slutsatsen dras att det finns ojämna och 

pågående postkoloniala maktstrukturer (Cheong & Miller, 2000) som påverkar rennäringen 

och definierar renskötarnas roll i förhållande till rådande lagstiftning. Rennäringslag 1971:437 

är ett exempel på dessa maktstrukturer (Torp, 1999) då lagrummet reglerar renskötselrätten i 

tid och rum utan hänsyn till företeelser som friluftslivets påverkan eller infrastrukturella 

förändringar i landskapet. Det blir också tydligt i intervjuresultaten att ett ojämnt 

maktförhållande finns i området då mindre krav från rennäringen möts men förslag av reell 

betydelse för rennäringen och den samiska kulturen avslås med hänvisning till formalia, att 

samisk nationalpark inte finns i Miljöbalken. ”Kunskap är alltid djupt förbunden med 

maktens mekanismer” (Loomba, 2005). Den samiska kulturen och renskötseln kan vara en del 

av Sveriges välfärd som inte behandlats, uppmätts och framställts så att de blir tydliga så att 

både rennäringen och allmänheten kan dra nytta av detta. Svaret på varför detta inte görs går 

att finna i den postkoloniala teoribildningen. Författarens förhoppning är att med förståelse för 

det ojämna maktförhållande som kommer med detta postkoloniala arv med tiden kan jämnas 

ut. Resultaten av denna studie kommer av den anledningen att delges områdets intressenter. 

 

Metoden som använts, författarens teknik och skicklighet kan ha påverkat resultatet. Likaså 

respondenterna, studiens avgränsningar och när i tid studien utförts. Med bakgrund av 

studiens ringa omfattning medger författaren att de slutsatser som dras av studien bör 

betraktas som just resultatet av denna studie och inte med generell betydelse.  
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Författaren menar att det skulle vara intressant att över en längre tid även höra andra 

intressenter och myndighetsutövare i området som till exempel STF, Länsstyrelsen i 

Jämtlands län samt Naturvårdsverket. Detta skulle kunna ge fler perspektiv att beakta vilket 

skulle kunna påverka studiens resultat och slutsatser. Författaren önskar detta av framtida 

forskning. Ytterligare kompletteringar i form av metodanvändning som fokusgrupper och 

långtgående observationer skulle enligt författaren vara eftersträvansvärda i en uppföljande 

studie, något som inte kunnat genomföras och som författaren anser skulle höja studiens 

pålitlighet avsevärt. Isaksson (2001) menar att varken journalister eller forskare är vandrande 

neutrum och författaren är medveten, vad gäller eventuell subjektivitet, att tolkningar i studien 

kan vara en social konstruktion formad av det sociala livet och naturens språkliga 

representation (Gren & Hallin, 2003). Författaren har under arbetet alltid strävat efter att ge en 

rättvis bild av vad som presenteras i studien och på bästa sätt representera vetenskapen. 

 

De viktigaste slutsatserna av studien är att friluftslivet i södra Jämtlandsfjällen enligt 

renskötarna påverkar rennäringen och att denna påverkan kan minskas genom zonering av 

områden. Studien visar även att det finns ojämna maktstrukturer samt att intressekonflikter 

mellan rennäringen och friluftslivet kan hanteras genom kommunikation och lokalt 

inflytande.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

Etableringsfrågor. 

1. Vad är ditt förhållande till renskötsel? 

2. Hur beskriver du ditt förhållande till platsen (s jf)? 

3. Hur ser ditt markanvändande ut i området över året? 

 

Centrala frågor öppna för följdfrågor. 

1. Anser du att friluftslivet påverkar rennäringen? Om ja, hur påverkar friluftslivet 

rennäringen? 

2. Anser du att påverkan skulle kunna minskas? Hur? / Varför inte? 

3. Anser du att det finns förvaltningsverktyg tillgängliga? Vilka? 

4. Skulle LAC och ROS kunna användas för zonering av området du verkar i? På vilket 

sätt? / Varför inte? 

5. Vad tror du att zonering av området skulle kunna innebära till över tid? 

6. Hur upplever du att maktstrukturen är bland områdets intressenter? 

7. Känner du att intressenter i området får gehör för sina önskemål? 

8. Vad upplever du vara viktigast i arbetet att planera och förvalta området? (för att 

minska påverkan på rennäringen) 

 


